
ألن معطوف  )) وكفر به ((؛ فقد فصل بني املعطوف واملعطوف عليه أجنيب وهو قوله:  معطوف على سبيل

؛ وحينئذ ميتنع العطف عرفت؟ ميتنع العطف هذا مقتضى اللغة العربية أن املعطوف واملعطوف عليه  عليه ما سبق

يعن ليس معطوفا على ما عطف عليه ما ؛ ويش معىن أجنيب؟  أجنيب )) كفر به ((ال يفصل بينهما بأجنيب وهنا 

بعده إمنا معطوف على شيء سابق عليه واضح؟ نعم، طيب لكنه كما قلته قبل قليل املعىن يؤيده؛ لكن السياق 

 )) والمسجد الحرام ((؛ إذا يرتجح القول الثاين وهو أن قوله:  ألنه أجنيب من حيث السياق العريب مينعه

؛ وعلى  أي باهللا واملسجد احلرام نعم )) وكفر به ((وكفر به واملسجد احلرام  )) به ((معطوف على الضمري يف 

؛ اإلشكال  ؛ ولكن يرد على هذا القول إشكاالن ما هو إشكال واحد هذا فيكون هنا معطوفا على ضمري يف به

النحويني أنه ال ؛ واملعروف عند  ، بدون إعادة اجلار األول: أننا عطفنا على الضمري املتصل بدون إعادة اجلار

   ؟  ؛ ابن مالك أشار إىل هذا يف أي بيت جيوز أن تعطف عل الضمري املتصل ارور إال بإعادة اجلار

   ضمير خفض الزما قد جعال   وعود خافض لدى عطف على    

  مث قال: 

       في النظم والن الصحيح مثبتا   وليس عندي الزما إذ قد أتى  

؛  رمحه اهللا ال يرى وجوب إعادة حرف اجلر إذا عطف على الضمري ارور املتصل وعلى هذا فنقول ابن مالك 

؟ بأن وجوب إعادة اجلار إذا عطف على ضمري خفض متصل  ، زال اإلشكال األول مباذا زال اإلشكال هذا

.  ال األولهذه املسألة فيها خالف بني أهل العلم وابن مالك ممن يرى أنه ال جيب إعادة اجلار؛ إذا زال اإلشك

ويش  ؟ قد ال تتصور ويش معىن الكفر مبسجد احلرام )) وكفر به والمسجد الحرام ((اإلشكال الثاين: قوله: 

؟ نقول الكفر  ؟ الصد عن املسجد احلرام واضح لكن الكفر باملسجد احلرام ويش معناه معىن الكفر مبسجد احلرام

؛  ؟ كافر باملسجد احلرام كافر مبسجد احلرام وال معظم له نعم به ظاهر؛ الذي جيعل األصنام يف جوف الكعبة



؛  وجل أن جتعل األصنام يف جوف الكعبة ألنه ما آمن حبرمته وعظمته بل هذا من أعظم اإلهانة لبيت اهللا عز

طيب فإن قلت: اإلشكال يف املعىن األول وهو .  وعلى هذا يزول اإلشكال الثاينفهم كافرون باملسجد احلرام؛ 

اإلشكال الذي أوردنا هو أن العطف على ))  سبيل اهللا ((معطوفا على  )) والمسجد الحرام ((ون قوله: أن يك

؛ لكن أجاب  املعطوف عليه باألجنيب فيه إشكال من حيث إنه فصل بني املعطوف و )) عن سبيل اهللا ((قوله: 

؛ فيكون ليس  متعلق بصد )) سبيل اهللاعن  ((، أجابوا عن ذلك وقالوا: إن قوله:  الذين خيتارون هذا القول

وعلى هذا فتكون كأن اآلية: وصد  )) صد ((؟ يكون ليس بأجنيب من  ، يكون غري أجنيب أما فهمتم أجنبيا

؛ إذا ما  ؛ وحينئذ يزول اإلشكال متعلق عن بصد فكأنه منه فليس بأجنيب )) عن سبيل اهللا ((؛ فيكون  وكفر

؛ الوجه األول:  وجهان )) والمسجد الحرام ((لبحث أنه جيوز يف قوله: ؟ خالصة هذا ا خالصة هذا البحث

؛ والوجه الثاين: أن يكون  يعين: وصد عن املسجد احلرام )) عن سبيل اهللا ((أن يكون معطوفا على قوله: 

أن فيه تعظيما ملسئول الشهر كأن  اهللا أعلم.و ؛  أي وباملسجد احلرام )) (( وكفر بهمعطوفا على الضمري يف قوله: 

 )) قتال فيه ((؛ مث قال:  وهل هو ذوا شأن عظيم )) عن الشهر الحرام ((املسئول عنه هو الشهر نفسه يعين: 

وإال كان السؤال:  )) قتال ((أوال مث يبدل منه  )) شهر الحرام كون ((؛ هذا هو الفائدة من  الذي هو املقصود

 )) المسجد الحرام ((قوله:  )) وإخراج أهله منه ((احلرام نعم؟ طيب قوله تعاىل: يسألونك عن قتال يف شهر 

سبحان الذي أسرى بعبده  ((؛ لقوله تعاىل:  املسجد احلرام هو مسجد الذي فيه الكعبة هذا هو املسجد احلرام

آمنوا إنما المشركون يا أيها الذين  ((؛ ولقوله تعاىل:  وقد أسري به من احلجر ليال من المسجد الحرام ))

يدل على أن املسجد احلرام هو  )) فال يقربوا ((وقوله:  )) نجس فال يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

؟ نفس املسجد الذي فيه الكعبة ألنه باالتفاق أنه جيوز للمشرك أن يصل إىل حدود احلرم حىت ال يبقى بينه  أيش

؟ احلدود  لكان املشرك ال جيوز أن يقرب أيش د باملسجد احلرام مجيع احلرمكان املرا ؛ ولو وبني احلرم إال أمنلة

ال الصحيح من احلجر لكن  الشيخ :؟  يقال إنه  أسري من بيت أم هاين السائل :. احلرم واألمر ليس كذلك



 . اكبعضهم الذين صححوا روايتني قالوا كان نائما يف بيت أم هاين مث استيقظ وذهب إىل هناك وأسري من هن

؛ وال  ؛ يعين املسجد ذي احلرمة والتعظيم احلرام فعال من احلرمة أو من التحرمي )) المسجد الحرام ((وقوله: 

إن اهللا  (خيفى على أحد حرمة املسجد احلرام؛ فإن الرسول عليه الصالة والسالم خطب يف عام الفتح وقال: 

وأخرب أا حمرمة منذ أن خلق السموات واألرض ال ي شوكها وال ينفر صيدها وال حيل القتال  ) تعالى حرم مكة

إن ترخص أحد بقتال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فقولوا  (فيها حىت إن الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال:

؛ ما أذن بالقتال يف مكة  موهذا من خصائص الرسول عليه الصالة والسال ) إن اهللا أذن لرسوله ولم يأذن لكم

وإنما أحلت لي ساعة من نهار  (ألحد إال للرسول صلى اهللا عليه وسلم وليس إذنا عاما بل إذنا مقيدا قال: 

: كانت باألول وهذه القصة فيها متثيل للحكم الذي نسخ مرتني ) وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها باألمس

؛ واهللا تعاىل ميحوا ما يشاء ويثبت؛ فهذه هذه من عظمة  نسخ الثاين حراما مث أحلت النسخ األول مث حرمت هذا

وهللا على  ((؛ ومن عظمة مكة أنه ال يصح إسالم أحد حىت حيج البيت ـ إذا كان قادرا ـ قال اهللا تعاىل:  مكة

دخلها ومن حرمتها: أنه ال ي))  الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال ومن كفر فإن اهللا غني عن العالمين

؛ وجوبا عند كثري من أهل العلم إنك ما تدخل إال حمرما ولو كنت قد  أحد إال حمرما إما وجوبا وإما استحبابا

جتب عليه العمرة ولو كان قطيع  ؛ أو استحبابا على القول الراجح أن اإلنسان إذا أدى الواجب مل أديت الواجب

؛ ومن حرمة مكة: أن الناس كلهم يتجهون  وصف حديث العهد مبكة املكرمة أو مبكة على األصح ألن املكرمة

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم  ((؟ كل الناس يتجهون إىل الكعبة  إليها يف صالم وال ال

؛ ومن حرمتها: أن من وجد فيها لقطة ال حيل له أخذها إال إذا كان يريد إنشادها أبد  )) فولوا وجوهكم شطره

ما أ؛  ملدة سنة مث تكون ملكا لك جتد فيها لقطة ما تأخذها، الذي غريها لك أن تأخذها لتنشدها، لو  اآلبدين

؛ ولكن من يأخذها وهو الزم ينشد عليها أبد اآلبدين  إال أن يريد ينشدها أبد اآلبدين فخدهامكة فال تأخذها 

 (ل الرسول عليه الصالة والسالم: ؛ لقو  حىت لو مات يوصي من بعده أن ينشدوا عنها نعم؟ وإذا ماتوا ينشدون



؛ واحلكمة يف هذا أنك إذا علمت أنك أخذت هذه اللقطة  إال ملنشد دائما)  تحل ساقطتها إال لمنشد ال

؟ أنت يف عافية إذا مل تأخذها أنت وال الثاين وال الرابع فصاحبها  يلزمك أن تنشد عنها أبد اآلبدين هل تأخذها

؛ وهلا خصائص كثرية ذكرها الذين صنفوا يف هذا الباب يف تاريخ مكة كاألزرقي  إذا فقدها رجع إليها فوجدها

 نأخذ ونؤدي إىل الشرطة السائل :,  ىل هلذا املسجد باحلرام نعم؛ ولكن كل هذا مأخوذ من وصف اهللا تعا وغريه

ياء فإا تربئ هذه إذا كان هناك من جهة والة األمور، من جهة والة األمور من يتلقى هذه األش الشيخ :؟ 

من أهل مسجد احلرام؟ الرسول ))  إخراج أهله منه ((شف الكالم  وإخراج أهله منه )) (( . ذمته أي نعم

وما كانوا أولياءه  ((عليه الصالة والسالم واملؤمنون هم أهله كما قال اهللا تعاىل يف سورة األنفال عن املشركني: 

إخراج  ((؛ وهلذا قال:  م هم النيب عليه الصالة والسالم ومن اتبعهأهل مسجد احلرا )) إن أولياءه إال المتقون

وهي حجة ظاهرة على أن هؤالء الذين أخرجوا الرسول عليه الصالة والسالم وأصحابه ليسوا أهال ))  أهله

لنوح ، وقال اهللا  ؛ إذا هذا يشبه مانعا من موانع اإلرث مر عليكم وهو أن الكافر ال يرث املسلم للمسجد احلرام

كذلك الذين يف مكة وليسوا مسلمني ليسوا من أهل مكة ليسوا أهال ملسجد ))  إنه ليس من أهلك (عن ابنه (

وإن كانت يف نفوس بعض الناس  أكرب عند اهللا نعم )) وإخراج أهله منه أكبر عند اهللا (( ، أهله املؤمنون احلرام

، وصد عن  اآلن : صد عن سبيل اهللا ، وكفر باهللاشف  احلرام لكنها عند اهللا أكرب نعم أهون من القتل يف

؛ هذه أكرب عند اهللا من  ، وإخراج أهله منه أربع مسائل عظيمة جدا ، أو كفر باملسجد احلرام املسجد احلرام

؛ ممكن أن نقول إا  الفتنة يعين الشرك )) والفتنة أكبر من القتل (( ؛ شيء آخر: من؟ من القتل يف شهر احلرام

إذا  )) وصد عن سبيل اهللا ((الفتنة صد الناس، إن الفتنة صد الناس عن الدين لكنها قد سبقت يف قوله: 

تل الذي حرمه اهللا إال باحلق ؛ يعن الفتنة وهي الشرك أعظم من القتل، شرك باهللا أعظم من الق فالفتنة هي الشرط

؛ هذا  السالم؛ ألنه أعظم الظلم وأعظمه: أن جتعل هللا ندا وهو خلقككما أخرب بذلك النيب عليه الصالة و   نعم

اجلواب نعم  ؟ هل جاء يف القرآن يف الفتنة مبعىن الشرك )) الفتنة أكبر من القتل ((؛  أعظم الذنب وأظلم الظلم



أو ال تكون فتنة هذه فصد عن سبيل اهللا حمتمل؛ ))  وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة ويكون الدين هللا ((مثل: 

أتدري ما الفتنة؟ الفتنة " قال اإلمام أمحد: ))  فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ((لكن قال: 

لبه شيء من الشرك من الزيغ الشرك لعله إذا رد بعد قول الرسول صلى اهللا عليه وسلم أن يقع في ق

، كل  رب من القتل فالشرك أعظم من قتل النفس وأعظم من قتل النفس يف أشهر احلرمنعم الفتنة أك " فيهلك

؛ األشياء املخلوقة ليس هلا  ، من تعظيم اهللا شيء حمرتم من زمان أو مكان أو شخص فإمنا هو من تعظيم اهللا

جعلها حمرتما ؟ اهللا، فاألشهر احلرم من الذي  وجل نعم حرمة يف حد ذاا لكنها حرمة من جهة اتصاهلا باهللا عز

وال يزالون يقاتلونكم  (( . أعظم من القتل يف أشهر احلرم نعم؛ فيكون الشرك باهللا  إذا حترميها من تعظيم اهللا

اهللا أكرب ـ الكفار حريصون على أن خيرجونا من ديننا حىت وإن عرضوا  )) حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا

والقتال هو أن يالقي كل  )) يقاتلونكم ((؛  ؟ االستمرار هذه تفيد أيش))  وال يزالون ((رقام لسيوفنا شف 

؛ ولكن شف كلمة  واحد اآلخر بالسيف ليقتله يعرضون رقام لقصف رؤوسهم حرصا على أن يردونا عن ديننا

؛ لكن هم  هذا ال حيصل إن شاء اهللا تعاىل تفيد أم لن يستطيعوا إن ولكن ما هو حاصل))  إن استطاعوا ((

حريصون غاية احلرص على ردنا عن ديننا حىت كانوا يعذبون الذين يسلمون يف عهد من صغارهم يعذبوم يف 

حر الرمضاء يف الشمس يلقون عليهم الصخراء يف احلارة لعلهم يرجعون عن دينهم ولكن ال يرجعون هم ثابتون 

؛ وهل هذا أيضا صفة لليهود والنصارى  عن ديننا ال يزالون يقاتلوننا حىت يردونا ؛ هؤالء املشركون صامدون

 )) ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ((نعم  الشيخ :،  نعمالطالب : ؟  بالنسبة لنا

و تكفرون كما  ودوا ل ((؟ نعم كما قال اهللا تعاىل يف سورة النساء:  ؟ هذا يف أهل الكتاب؛ يف املنافقني نعم

يعين إذا مجيع أصناف الكفرة من أهل الكتاب واملشركني واملنافقني كلهم يودون أن  )) فتكونون سواءكفروا 

؛ كل إنسان يود شيئا فإنه مبقتضى الطبيعة البشرية حياول  وجل املسلمني يرتدون على أدبارهم ويكفرون باهللا عز

وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم  ((؟ أن يتحقق ذلك الشيء بكل وسيلة إما بالسالح كما يف قوله:  أيش



وهم قد ال يبوحون مبا يف نفوسهم لكنهم  كما يف حال املنافقني وغريهم نعموإما باإلغراء واخلداع  عن دينكم )) 

شياطني اإلنس يأتون إىل املسلمني بأمور يتفتت ا دينهم حىت يكون كنافقاء الريبوع لو سقطت عليه بيضة 

؛  ؛ وهم قد ال يقول لك تعال اكفر لكن  تلون عليك أشياء أشياء من املعاصي ةخلرقته ومل تنكسر البيض

إن المعاصي بريد  " ؛ وهلذا قال أهل العلم: ، تفتته ،تنقضه شيئا فشيئا حىت يزول بالكلية املعاصي تفتت اإلميان

 حىت يهوي إىل النار ـ والعياذ باهللا ـ ؛ ينزل اإلنسان إليها دركا ردكا ؟ اليت ترسل إليه ويش معىن بريده"  الكفر

إذا تتلى  ((فاملعاصي ال تظنوا املسألة هينة بنسبة املعاصي، املعاصي تؤثر على القلب وانظر إىل قول اهللا تعاىل: 

ران على القلب ما كان يعصي ))  عليه آياتنا قال أساطير األولين كال بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون

؛ يقول لك إما حليلولة  ة حىت صار عن أعظم الكالم وأفضل الذكر يقول عنه إنه أساطري األولنيأعماهلا السيئ

؛ وعلى كل حال فأهل الكفر من  ، وإما جلحود عظمة هذا القرآن بينهم وبني الوصول إىل عظمة هذا القرآن

ون ذلك ألم يعلمون ما يف قيام ، يود اليهود والنصارى واملشركني واملنافقني كلهم يودون منا أن نرتد عن ديننا

؛ الدين اإلسالمي لو قام حقا ما بقي على وجه األرض أحد من الكفار؛  الدين اإلسالمي من القضاء عليهم

وهلذا هرقل ملا أخربه أبو سفيان مبا كان للرسول عليه الصالة والسالم من الصفات واألخالق والدين الذي يدعوا 

،  يف ذلك الوقت يف امللك) ن ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين لئن كا(  ؟ قال إليه ويش قال

؛ هذا امللك يقول  ؛ الروم والفرس يف ذلك الوقت مثل روسيا وأمريكا يف وقتنا هذا أعظم دولتني ملك من؟ الروم

سلم لى اهللا عليه و ذلك وهو على مملكته ويف عاصمته ويقول ذلك وهو يؤمن بأن ملكه سيزول بدين حممد ص

فرؤساء الكفر اليوم كرؤساء الكفر األمس يعرفون أن الدين اإلسالم لو قام ما أبقى هلم باقية ولذلك حياولون  نعم

، واحلقيقة أننا  وبكل وسيلة أن يقضوا على الدين اإلسالم وذلك لصد أهله عنه بشىت الوسائلمن كل طريق 

 ؛ ولكن األمل باهللا عز ا املسلمون من أجلهم حىت ضاعوا، وال  حاجة إىل ذكر األشياء اليت اخندع  اخندعنا م

؛ ألن الداعية مهما كان  وجل أن اهللا سيعيد هلذا الدين مده على أيدي الشباب الصاحلني مع العلم وغدارة العلم



، وكيف  هنالك علم يعتمد عليه اإلنسان فشل ، إذا مل يكن قويا يف الدعوية إذا مل يكون له علم فإنه يفشل

؛ إذا دعى إىل اهللا بدون علم أدىن واحد من الناس يقف أمامه ويوقف يورد  وجل بدون علم دعوا إىل اهللا عزي

؛ وهلذا ال أرى أن اإلنسان يدعوا  ، ازام شديد ، ازام عليه الشبهة فيقف؛ وإذا وقف الداعية فالنكبة عظيمة

شف  )) إن استطاعوا ((؛ قال اهللا تعاىل:  تكون وخيما، مبا كان يعلم خاصة وإال فإن العاقبة  إال مبا كان يعلم

مث قال   . اجلملة شرطية هذه تقيد ما سبق يعين أم لن يستطيعوا ذلك لكن هم ال يزالون يقاتلونكم حىت يردوكم

 )) (( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا واآلخرة ((اهللا تعاىل: 

يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن  ((هذه البنية هلذه الكلمة تشكل إذا قارنتها بقوله تعاىل:  )) دمن يرتد

؛  ، ليس فيها إشكال نقول: ال إشكال فيها نعم))  من يرتدد ((وهنا قال:  )) من يرتد ((كيف قال:   )) دينه

؛ وعلى هذا فيجوز إذا  جائز ليس بواجب ، اإلدغام إدغام جائز ال واجب))  ارتد( (ألن اإلدغام يف قوله: 

 جيوز أن تقول يرتد وأن تقول يرتدد وسيأتينا إن شاء اهللا تعاىل يف األلفية يف باب اإلدغام حكم ذلك جزمت يرتد

؛  الدين يطلق على معنيني ؟ ما هو الدين))  عن دينه ((شف  )) من يرتدد منكم عن دينه ((؛ وقوله: 

؛  ؛ الدين يطلق على معنيني ؛ والثاين: املكافئة على ذلك العمل صاحبه عليه املكافئة أحدمها: العمل الذي أراد

اليوم  ((؛ فمن األول الذي يراد به العمل قوله تعاىل:  ؛ والثاين: املكافئة على ذلك العمل أحدمها: العمل

؟  ؟ العمل كذا ما هواملراد بالدين  )) أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا

وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم  ((وقوله:  )) مالك يوم الدين ((ومن الثاين قوله تعاىل: 

من يرتدد منكم عن  ((؛ وهنا  فاملراد بالدين اجلزاء على العمل )) ال تملك نفس لنفس شيئا واألمر يومئذ هللا

حيث أضافه إىل الدائن ألن إضافته إليه توجب ))  عن دينه ((؛ وتأمل قوله:  ل؟ العم من أي املعنيني )) دينه

، هذه  ، هذا ولدك ؛ كما لو قلت هذا مالك ؟ ال يف دينه يفرطيعين يقول هذا دينك هل اإلنسان  إغراءه به

فهو  لك نعم؟ أي نعم منسوب  ؟ وشدة احملا رة عليها ألنه سيارتك إضافتها إىل نفسك توجب اإلغراء ا نعم



 )) ومن يرتدد منكم عن دينه )) (( عن دينه ((لكنه قال:  ؛ نعم أبلغ مما لو قال: ومن يرتدد منكم عن الدين

؛ وهلذا  يعين فاحتفظوا  به وال يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم )) ((كما يف قوله أيضا يف األول: 

، فسب الدين كفر، سب دين اإلسالم كفر بدين  من أهله من تربأ من هذا الدين وشتمه والعياذ باهللا فليس

 ((يسبه أبدا هو دينه رأس ماله؛ وقوله: ؛ ألن اإلنسان الذي يعتنق دين اإلسالم ويعتقده دينا ما ميكن  اإلسالم

 ((هنا الفاء عاطفة وميت معطوفة على  )) ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر )) (( فيمت وهو كافر

؛ أما يف القرآن  ، ثالثة أوجه ه؟ أو ثالثة ؛ ويف غري القرآن كم جيوز فيها من وج )) يرتدد (( نعم )) يرتدد

؛ فالرجوع عن اٍإلسالم كفر ألنه ليس  حال )) وهو كافر ((مجلة  )) فيمت وهو كافر ((فيقتصر على قراءة 

فيمت  ((ئد إن شاء اهللا تعاىل. وقوله: هنالك واسطة بني اإلسالم والكفر خالفا للمعتزلة كما سيأيت يف الفوا

هذا القيد يقيد به كل نص دل على أن املرتد كافر نعم دل على أن الردة حتبط األعمال، كل نص  )) وهو كافر

؟ أنه إذا مات على الردة فلو فرض أن أحدا ارتد  ؛ ما هو القيد يدل على أن الردة حتبط األعمال يقيد ذه اآلية

صار ال يصلي وعزم على أن ال يصلي وكان باألول يصلي إن مات على عدم الصالة حبط عن اإلسالم مثال 

عمله السابق وإن هداه اهللا وصلى فإن عمله السابق ال يهدر يبقى متاما حىت لو كان قد أدى احلج قبل ردته فإنه 

يا مث ارتد عن اإلسالم مث عاد ؛ حىت قال العلماء إن الرجل لو كان صحاب إذا عاد إىل اإلسالم ال يلزمه إعادة احلج

إىل اإلسالم هل تبطل صحبته؟ ال، ما تبطل، ال تبطل على الصحيح كما مر علينا يف    نعم؟ واحلاصل أن هذا 

فأولئك حبطت  ((وقوله:   . القيد يعترب قيدا يف مجيع النصوص املطلقة الدالة على أن الردة حتبط األعمال

والعياذ باهللا ـ حتبط يف الدنيا ما ال ينتفعون ا وال جيزون عليها؛ ألن األعمال هلا  )) أعمالهم في الدنيا واآلخرة

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه  ((كما قال تعاىل:   جزاء يف الدنيا وهلا جزاء يف اآلخرة

؛ هؤالء الذين  ا جزاء اآلخرةهذولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون))  ((هذا جزاء الدنيا ))  حياة طيبة

 وأولئك أصحاب النار ((؛  ارتدوا حتبط أعماهلم يف الدنيا واآلخرة ومع ذلك يف اآلخرة ال يسلمون من العقاب



 ((أصحاب النار يعين مالزمون هلا ألن صاحب الشيء هو املالزم له فهم أصحاا املالزمون هلا اخلالدون فيها  ))

؛ ألم كما  ، أبد اآلبدين ال تفىن وال يفنون بل يعذبون فيها دائما وأبدا ؟ نعم أبد اآلبدين )) هم فيها خالدون

فذوقوا  ((؛ بل يقال هلم:  أفنوا حيام الدنيا بالكفر والشرك حيام اآلخرة تكون كلها عقابا وعذابا والعياذ باهللا

أدعوا ربكم يخفف عنا  ((ولون حلضرة جهنم: وما العذاب خيفف عنهم حىت إم يق))  فلن نزيدكم إال عذابا

إن الذين آمنوا والذين هاجروا  ((:ال اهللا تعاىلق  . ولكن ال ميكن هذا ـ نسأل اهللا السالمة )) يوما من العذاب

،  : التصديق اإلميان يف اللغة )) إن الذين آمنوا ((انتبه  )) وجاهدوا في سبيل اهللا أولئك يرجون رحمة اهللا

فإن اإلميان : ؛ وأما يف الشرع  أي مبصدق يقولونه إخوة يوسف ألبيهم))  وما أنت بمؤمن لنا ((قال اهللا تعاىل: 

، هذا اإلميان ليس جمرد اإلميان؛ وهلذا أبو طالب كان مصدقا بالرسول  هو التصديق املستلزم للقبول واالنقياد

بل ما جاء به الرسول عليه الصالة والسالم ومل يذعن له وينقد ؟ ألنه مل يق صلى اهللا عليه وسلم وليس مبؤمن ملاذا

؛  أي صدقوا مبا جيب اإلميان به مع القبول واالنقياد )) فالذين آمنوا ((له وعلى هذا فليس مبؤمن ليس مبؤمن؛ و 

مل تكلمه؛ وله  ، ومنه هجرت فالنا إذا اهلجر يف األصل الرتك يف اللغة، اهلجر يف اللغة الرتك ) هاجروا) ((وقوله: 

 (وجل كما قال النيب عليه الصالة والسالم:  ؛ أما العام فهو هجر ما حرم اهللا عز ، وخاص معنيان: عام

؛ واملعىن اخلاص: أن يهجر اإلنسان بلده ووطنه هللا ورسوله  هذا مبعىن العام)  المهاجر من هجر ما نهى اهللا عنه

نسان فيه دينه فيهاجر من أجل إقامة دين اهللا، محاية لدينه هو بأن يكون هذا البلد أو هذا الوطن ال يقيم اإل

من كانت هجرته إلى اهللا ورسوله فهجرته  (وجل كما جاء يف احلديث الصحيح:  بنفسه ونصرة لدين اهللا عز

الذين  ((؛  ) إلى اهللا ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه

 والذين هاجروا وجاهدوا ((؛ وقوله:  املراد باملراد باملهاجرة هنا ما يعم املعنيني: العام واخلاص )) وهاجروا آمنوا

ولكنه يف اجلهاد ما أعيد  )) والذين هاجروا ((قال:  )) الذين آمنوا ((شف تأمل أعيد املوصول بعد قوله:  ))

؛ وذلك ألن اهلجرة واجلهاد عمالن مبنيان على اإلميان وأما اإلميان فإنه هو أصل  ما قال: والذين جاهدوا



؛  نعم وأما اهلجرة واجلهاد فهما عمالن متفرعان عنه )) إن الذين آمنوا ((؛ وهلذا جعله منفردا وحده  األصول

والذين ال  ((تعاىل:  اجلهاد هو بذل اجلهد ألمر مطلوب واجلهد معناه الطاقة كما قال )) جاهدوا ((وقوله: 

؛ وإال كل  ، هذا الغالب ، وهو يغلب على بذل اجلهد يف قتال األعداء أي إال طاقتهم يجدون إال جهدهم ))

؛ ولكن ال  شك ؛ وهلذا جهاد النفس جهادا، جهاد النفس جهاد بال أمر شاق تبذل فيه الطاقة فإنه جهاد

رجعنا من الجهاد األكبر  لسالم ملا رجع من تبوك قال: (صحة للحديث الذي يذكر أن الرسول عليه الصالة وا

؛ ولكن  يعين جهاد النفس هذا ماله أصل ) من الجهاد األصغر إلى الجهاد األكبر ) ( إلى الجهاد األصغر

؟ يف قتال الكفار  ؛ أما اجلهاد باملعىن اخلاص فهو بذل اجلهد يف قتال من الشك أن النفس حتتاج إىل جماهدة

ما حيمل عليه: إن كان احلامل على ذلك العصبية واحلمية والشجاعة والرياء فإنه ليس يف سبيل اهللا وهو حبسب 

وإن كان احلامل عليه أن تكون الكلمة العلياء فهو يف سبيل اهللا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم حني سئل عن 

من قاتل لتكون   (سبيل اهللا قال:  ، و يقاتل للشجاعة، ويقاتل لريى مكانه أي ذلك يف الرجل يقاتل للحمية

 )) وجاهدوا في سبيل اهللا ((إذا ذا يتحدد معىن قوله تعاىل:  ) كلمة اهللا هي العليا فهو في سبيل اهللا

أي لتكون كلمة  )) في سبيل اهللا ((جاهدوا مفعوهلا حمذوف للعلم به أي جاهدوا من؟ الكفار أو أعداء اهللا؛ 

، وجاهدت يف  يقال يف كذا، ولكذا، وبكذا؛ يقول مثال: جاهدت هللا، وجاهدت باهللا ؛ واعلم أنه اهللا هي العلياء

؛ والباء: الباء لالستعانة فتدل على أنك  ؛ فجاهدت هللا الالم لبيان القسم فتدل على األيش؟ على اإلخالص اهللا

؛ كما  ا يتعدى فيه احلدود؛ ويف للظرفية فتدل على أن ذلك اجلهاد يف ضمن شرع اهللا مل فعلت ذلك مستعينا باهللا

تقدم لنا قبل  )) في سبيل اهللا ((؛ وقوله:  ، ويف اهللا أي يف دينه ما خرجت تقول صليت هللا ويش بعد؟ وباهللا

؛ فمثال اإلضافة إىل اهللا   زمن غري بعيد أن السبيل مبعىن الطريق وأنه يضاف إىل اهللا تارة ويضاف إىل اخللق تارة

ومن يشاقق الرسول من  ((ومثال إضافته إىل اخللق: قوله تعاىل:  )) في سبيل اهللا ((: كثري كما يف هذه اآلية

أما إذا قلتم: ابن   )) للمؤمنين ((مضاف  )) سبيل )) (( بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين



املؤمنني ومرة شف سبيل  )) ويتبع غير سبيل المؤمنين (( السبيل مضاف إليه وليس مضافا نعم؛ ف السبيل

، وأما إضافته إىل اهللا فألن اهللا هو الذي شرعه وألنه يوصل  يضيف إليه أما إضافته إىل املؤمنني فألم سالكوه

))  إن الذين ((كلمة   )) أولئك يرجون رحمة اهللا ((قال اهللا تعاىل:   . إىل اهللا فهو مضاف إىل اهللا من وجهني

 ((و أألنه أوالء مبتدهذا اخلرب اجلملة ))  أولئك يرجون رحمة اهللا ((اخلرب؟  حتتاج إىل خرب ألن الذين امسها فأين

؛ فعندنا مجلتان: كربى، وصغرى؛ والصغرى فيها  ؟ خرب إن مجلة خرب املبتدأ الثاين؛ واجلملة نعم))  يرجون

وخربها هذه اجلملة  )) إن الذين آمنوا ((، اجلملة الكربى يف  ؟ نعم طيب ؟ وال ال مجلتان: كربى، وصغرى نعم

صغرى باعتبار  )) يرجون ((هذه صغرى باعتبار األوىل؛  )) أولئك يرجون رحمة اهللا ((الكربى؛ اجلملة الصغرى 

إذا قال قائل كيف هذا الرتكيب ملاذا مل يقل إن الذين آمنوا  ؟ )) أولئك يرجون رحمة اهللا ((؟  الثاين نعم أاملبتد

؟ قلنا ألن اإلشارة ملبتدأ جديد تدل على رفعة مقامهم  اهللا يرجون رمحة اهللا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل

؛ مث إن تكرار املبتدأ جيعل اجلملة   )) أولئك يرجون رحمة اهللا (( السيما وأنه أتى باسم اإلشارة الدالة على البعد

يرجون رمحة اهللا أولئك يرجون ؛ كأنه قال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا يف سبيل اهللا  كأا مجلتان

العلو والثاين: أن : أوال: اإلشارة إليهم مبا يدل على الرفعة و  ؛ فيكون يف ذلك تنويها بذكرهم من وجهني رمحة اهللا

 ((؛ وقوله:  ، جيعلها كاجلملتني فيكون بذلك توكيد على توكيد جيعل اجلملة الواحدة كاجلملتني أتكرار املبتد

الرجاء مبعىن الطلب يف حصول ما  يرجون رحمة اهللا )) ((؛  املراد بالرجاء هنا الطمع )) هللاأولئك يرجون رحمة ا

؟ الطمع فيما هو بعيد أو متعذر ؛ ومعلوم أن الرجاء الطمع مبعىن ما هو قريب ال  ؛ والتمين هو قريب هذا الرجاء

،  ؟ اإلميان قريبا منهم؛ ما هو الذي فعلوه ؛ وهؤالء فعلوا ما تكون الرمحة يكون قريبا إال بفعل ما يكون قريبا به

 ((؛ وهلذا قال:  ، وهجرة، وجهاد ؟ إميان ؛ فإذا مل يرجوا هؤالء رمحة اهللا من الذي يرجوها ، واجلهاد واهلجرة

؛ لكن رجل مقصر ال هجرة وال جهاد وال عمل إال القليل رجاءه أيش؟  هؤالء هم أهل الرجاء )) أولئك يرجون

؛ فهؤالء  ، يتمىن ولكن ما عنده شيء فهرس يعين ما عندهم شيءامل؛  التمين رأس مال املفهرسرجاءه يقولون 



، وترشده ويقول رمحة اهللا واسعة هذا حمل الرجاء؟ ال،  ، وتنهاه هم أهل الرجاء؛ أما الذي يرجوا يفعل املعاصي

   . يرجون رمحة اهللا مبا عملواإذا:  ن باهللا البد أيضا من أسبابه نعم؛ حسن الظ الرجاء البد من أسبابه


